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Situering deze module in de opleiding

3

• Module 1: Context GRO Zorg Addendum

• Module 2: Hoe VIPA aanvraag indienen?

• Module 3: Algemeen overzicht van het Zorg Addendum 

• Modules 4 – 7: Diepere inhoudelijke toelichting criteria
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Doel Module 4

4

• Detail bespreking van de verschillende criteria en eisen

• Toelichting gevraagde bewijslast voor de eisen

PRO/CON

• PRO criteria

• CON 1-3 

SITE

• SITE criteria

GEBOUW

• OMG 1-3 
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Korte samenvatting Module 1-3

5
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Korte samenvatting Module 1-3

6
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Handboek beschrijving criteria

7
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Handboek criteria – 1. behouden criteria

8
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Handboek criteria – 2. aangepaste criteria
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Handboek criteria – 3. toegevoegde criteria
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Handboek criteria – 4. light criteria

11



12

Light criteria

12

DOEL: haalbaarheid/werkbaarheid kleine projecten (<2000m²) 

o Variatie ambitieniveau ifv grootte project en profiel van 

de gebouwgebruikers (ifv kwetsbaarheid, mobiliteit, … 

gebruikers)

o Light criteria onder de vorm van:

• Default waardes

• Vereenvoudigde berekening

• Ontwerprichtlijn

! Een light criterium is een vereenvoudigde vorm om aan de VIPA criteria 

te voldoen.

Het garandeert geen evenwaardige evaluatie en kwaliteitscontrole als het 

volledig criterium.
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Criteria

13

People

BIN 5 Straling

GEB 2 Gebruikersbeleving

GEB 3 Welzijnsgroen

Eisen

BIN 1.8* Masterplan akoestiek

BIN 1.1*    Luchtgeluidsisolatie tussen lokalen

BIN 1.2*    Contactgeluidsisolatie tussen lokalen

BIN 1.3* Gevelgeluidsisolatie

BIN 1.4* Installatielawaai

BIN 1.5* Ruimteakoestiek (nagalmtijd)

BIN 1.6* Geluiduitstraling naar de omgeving

BIN 1.7* Buitengeluid in de onmiddellijke 

omgeving van het gebouw
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Criteria

14

=> Eisen
Bv BIN1 - akoestiek

BIN 1.8* Masterplan akoestiek

BIN 1.1* Luchtgeluidsisolatie tussen lokalen

BIN 1.2* Contactgeluidsisolatie tussen lokalen

BIN 1.3* Gevelgeluidsisolatie

BIN 1.4* Installatielawaai

BIN 1.5* Ruimteakoestiek (nagalmtijd)

BIN 1.6* Geluiduitstraling naar de omgeving

BIN 1.7* Buitengeluid in de onmiddellijke 

omgeving van het gebouw

Voor elke eis:

• Verbintenisniveau: vrij of verplicht

• Prestatieniveau: goed / beter / uitstekend of 

voldaan 

=> ambitieniveau: verbintenisniveau + prestatieniveau

Verbintenisniveau Prestatieniveau

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

voldaan

voldaan

voldaan

voldaan

voldaan

voldaan

voldaan

voldaan
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Criteria

15

=> Eisen
Bv MAT2 - materiaalkeuze

MAT1.1 Inventaris van in situ aanwezige 

bouwelementen en -materialen

MAT 1.2* Hergebruik van in situ aanwezige 

bouwelementen en -materialen

MAT 1.3 Gesloten grondbalans

Voor elke eis:

• Verbintenisniveau: vrij of verplicht

• Prestatieniveau: goed / beter / uitstekend of 

voldaan 

=> ambitieniveau: verbintenisniveau + prestatieniveau

Verbintenisniveau Prestatieniveau

vrij

vrij

vrij

voldaan

goed

beter
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Toekomstige flow en evaluatie momenten 

GRO Zorg Addendum
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Overeenstemming met GRO fases

Concept 

afstemming 
Evaluatie 1 Evaluatie 2 Evaluatie 3

Offerte

Voorontwerp Aanbesteding
Definitieve 

oplevering

Voorlopige 

oplevering

Definitief 

ontwerp

VIPA FASES

GRO FASES
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Overzichtsfile

18

TAB 2 : algemeen overzicht 

Overzicht - alle aftoetsmomenten < Projectnaam >

Verplicht minimaal 

prestatieniveau

Concept 

afstemming
Evaluatie 1 Evaluatie 2 Evaluatie 3

BASIS 

CON1* Duurzaam ruimtegebruik uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

CON2* Climate responsive design uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

CON3* Healthy Design uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

CON4* Reduce, reuse, recyle uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

PRO1* Een multidisciplinair ontwerpteam uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

PRO2* Participatie project goed goed uitstekend uitstekend

  

SITE  

MOB 1 Met het openbaar vervoer goed goed beter uitstekend

MOB 2 Met de fiets beter beter beter uitstekend

MOB 3 Te voet beter beter beter uitstekend

MOB 4 Met de auto of moto goed goed uitstekend uitstekend

MA 1 Ruimtelijke kwaliteit goed goed goed uitstekend

MA 2 Bodem- en ruimtegebruik goed goed goed uitstekend

MA 3 Aantrekkelijkheid van de omgeving goed goed goed uitstekend

MIL 1 Overstromingsrisico uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

MIL 2 Buitenluchtkwaliteit goed goed goed uitstekend

MIL 3 Buitengeluid beter nvt nvt uitstekend

 

PEOPLE  

BIN 1 Akoestiek uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

BIN 2* Thermisch comfort beter beter uitstekend uitstekend

BIN 3* Binnenluchtkwaliteit beter beter uitstekend uitstekend

Criterium
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Presentatie resultaten
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Basis principes

PRO en CON criteria

Gebouw

People Planet Profit

Site
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Radardiagram - illustratie

20
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Voorwaarde tot subsidietoekenning

21

Twee voorwaarden: 

• Voldoen aan al de verplichte eisen met overeenkomstig 

prestatieniveau

• Aanvullend hierop 10% van het totaal aantal mogelijke 

verhogingen van prestatieniveaus van de criteria 

volbrengen. Dit kan door:

o een aantal vrije eisen te behalen, of

o het prestatieniveau van verplichte/vrije eisen te 

verhogen, of

o combinatie van deze
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Basis principes

* PRO criteria

* CON criteria

23



24

Overzicht criteria – basis + site

24

GRO - Overzicht Zorg Addendum
BASIS PRINCIPES

PRO1* Een multidisciplinair ontwerpteam

PRO2* Participatie project 

CON1* Duurzaam ruimtegebruik

CON2* Climate responsive design

CON3* Healthy Design

CON4* Reduce, reuse, recyle

SITE

MOB 1 Met het openbaar vervoer MOB1* Met het openbaar vervoer

MOB 2 Met de fiets MOB2* Met de fiets

MOB 3 Te voet

MOB 4 Met de auto of moto

MA 1 Ruimtelijke kwaliteit MA 1* Ruimtelijke kwaliteit

MA 2 Bodem- en ruimtegebruik

MA 3 Aantrekkelijkheid van de omgeving MA 3* Aantrekkelijkheid van de omgeving

MIL 1 Overstromingsrisico MIL 1* Overstromingsrisico

MIL 2 Buitenluchtkwaliteit MIL 2* Buitenluchtkwaliteit

MIL 3 Buitengeluid 
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Design Inputs Results Interpretation

Verlies van tijd en geld

architect ingenieur

Klassiek ontwerp paradigma
buurtconsultatie
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Ontwerp Gegevens Resultaten Interpretatie

architect ingenieur

Klassiek ontwerp paradigma

Technologische

oplossingen

plug&play

pseudo-oplossingen

buurtconsultatie
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Performance Based Design
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Geïntegreerd ontwerp Niet-geïntegreerd ontwerp
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Geïntegreerd ontwerp Niet-geïntegreerd ontwerp
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De Proces criteria
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Legende

Zorg voorziening

Verplichte eis

Vrije eis

Ziekenhuis Groot project
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PRO criteria
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• PRO 1 Multi-disciplinair ontwerpteam

• PRO 2 Participatie
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PRO criteria

36

• PRO1* MULTIDISCIPLINAIR ONTWERPTEAM  

o PRO 1.1 Samenstelling multidisciplinair team 

GRO als kader voor de teamsamenstelling.

Biedt kader voor mogelijke deskundigen/ nodige teamdeskundigheid.

Criteria Site

Mobiliteitsdeskundige ? Stedenbouwkundige ?

Landschapsarchitect ?

Akoesticus ?

Bodemdeskundige ?
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PRO criteria

37

• PRO1* MULTIDISCIPLINAIR ONTWERPTEAM  

o PRO 1.1 Samenstelling multidisciplinair team 

GRO als kader voor de teamsamenstelling.

Biedt kader voor mogelijke deskundigen/ nodige teamdeskundigheid.

Criteria Gebouw

Akoesticus ?

Bouwfysicus ?

Restauratiedeskundige ?

Toegankelijkheidsdeskundige ?

Technische dienst ?

Onderhoudsdienst ?

Facility Manager ?

…
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PRO criteria

38

• PRO1* MULTIDISCIPLINAIR ONTWERPTEAM  

o PRO 1.1 Samenstelling multidisciplinair team 

GRO als kader voor de teamsamenstelling.

Biedt kader voor mogelijke deskundigen/ nodige teamdeskundigheid.

De benodigde expertises en experten in het team hangen 

af van het type project en de schaal. Dit moet per project 

in overleg met VIPA afgestemd worden.
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PRO criteria

39

• PRO1* MULTIDISCIPLINAIR ONTWERPTEAM  

o PRO 1.1 Samenstelling multidisciplinair team 

GRO als kader voor de aansturing en overlegstructuur.

Reflectie over een georganiseerde overlegstructuur en gegevensuitwisseling.

All rights reserved by PB calc & consult - www.bouwdata.net 
versie dd.25-05-2021

27

1  preparat ion &  brief /  project  definit ie

Assistent  bouwheer onderhoudt  de groupware, capteert  

inform at ie via System s Engineering en legt  ram ing vast  

volgens norm en & standaarden

Vert rekpunt  voor 

ontwerpteam

Bouwheer 

heeft  de 

leiding en legt  

de kr ij t lij nen 

vast

De ideale wereld & hick-ups

Bron: PB calc & consult
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PRO criteria

40

• PRO1* MULTIDISCIPLINAIR ONTWERPTEAM  

o PRO 1.1 Samenstelling multidisciplinair team 

GRO als kader voor de aansturing en overlegstructuur.

Reflectie over een georganiseerde overlegstructuur en gegevensuitwisseling.

Bron: PB calc & consult
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PRO criteria

41

• PRO1* MULTIDISCIPLINAIR ONTWERPTEAM  

o PRO 1.1 Samenstelling multidisciplinair team 

GRO als kader voor een geïntegreerd ontwerpproces.

De ontwerpregie en –lead voor een interdisciplinair, geïntegreerd en holistisch

ontwerpproces dient duidelijk bepaald en benoemd te zijn.

Typisch is dit de architect.

https://thenounproject.com/icon/cross-2103580/
https://thenounproject.com/icon/check-1438087/
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PRO criteria
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• PRO1* MULTIDISCIPLINAIR ONTWERPTEAM  

o PRO 1.1 Samenstelling multidisciplinair team 

GRO als kader voor een geïntegreerd en proactief ontwerpproces.

European Level 1 ontwerptraject JRC Geel
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PRO1* Multidisciplinair ontwerpteam
Eisen
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PRO1* Multidisciplinair ontwerpteam
Bewijslast 
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PRO criteria
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• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 

o PRO 2.2* Participatie project 

Arnstein, Sherry, R. (1969), A Ladder of Citizen Participation, Journal of American Planning Association

PRO  2.1

PRO  2.2
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PRO criteria
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• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 

 Addendum  
Zorg 

/PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

BEOORDELING 
 

De beoordeling gebeurt aan de hand van twee eisen: 

PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 

PRO 2.2* Participatie project 

 
* telt niet voor verbetering 

 

/ EIS 

PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 
Voorafgaand aan de bouwaanvraagprocedure zijn omwonenden in staat gesteld kennis te maken met 

het project en feedback te geven. 

Voorafgaand aan de werf zijn de omwonenden in kennis gesteld van de aard en de duur van de 

werken. Er is de mogelijkheid om problemen te melden tijdens de werf. 

 

 

 

 

PRO 2.2* Participatie project 
 

Het projectteam start een participatie project op. Deze voldoet aan onderstaande punten: 

• Er is een participatieprotocol waaruit blijkt dat continue bevraging door betrokken actoren 

mogelijk is tijdens het ontwerp en realisatieproces. 

• Er is een onafhankelijke facilitator voor de participatiebijeenkomsten aangesteld. 

• Er is een workshop en/of een ontwerpdebat georganiseerd waarin betrokkenen aan de hand van 

ter beschikking gestelde basisinformatie feedback kunnen leveren. 

• Een kerngroep van belanghebbenden is samengesteld en wordt periodiek geconsulteerd als 

klankbordgroep door het projectteam. 

• Het brede publiek wordt geïnformeerd over het projectplan, het programma van eisen en de 

planning.  

• Een publiek bekende website maakt up to date basisinformatie beschikbaar en laat toe te 

reageren. 

 

PRESTATIENIVEAU EIS 1 EIS 2 
Uitstekend Voldaan Uitstekend 

Beter Voldaan Beter 

Goed Voldaan Goed* 

PRESTATIENIVEAU EIS 

Voldaan 
Omwonenden worden op de hoogte gehouden tijdens de bouwaanvraagprocedure en 

voorafgaand aan de werf 

Niet voldaan 
Omwonenden worden niet op de hoogte gehouden tijdens de bouwaanvraagprocedure en/of 

voorafgaand aan de werf 
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PRO criteria

47

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 

UZ Gent / Common Ground
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PRO criteria
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• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 

ZNA / Common Ground
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PRO criteria

49

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 

Informatiemoment buurtbewoners verbouwing Station Wijgmaal, Dialoog vzw/archipelago
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PRO criteria

50

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Grote projecten

 Addendum  
Zorg 

/PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

BEOORDELING 
 

De beoordeling gebeurt aan de hand van twee eisen: 

PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 

PRO 2.2* Participatie project 

 
* telt niet voor verbetering 

 

/ EIS 

PRO 2.1* Omwonenden op de hoogte houden 
Voorafgaand aan de bouwaanvraagprocedure zijn omwonenden in staat gesteld kennis te maken met 

het project en feedback te geven. 

Voorafgaand aan de werf zijn de omwonenden in kennis gesteld van de aard en de duur van de 

werken. Er is de mogelijkheid om problemen te melden tijdens de werf. 

 

 

 

 

PRO 2.2* Participatie project 
 

Het projectteam start een participatie project op. Deze voldoet aan onderstaande punten: 

• Er is een participatieprotocol waaruit blijkt dat continue bevraging door betrokken actoren 

mogelijk is tijdens het ontwerp en realisatieproces. 

• Er is een onafhankelijke facilitator voor de participatiebijeenkomsten aangesteld. 

• Er is een workshop en/of een ontwerpdebat georganiseerd waarin betrokkenen aan de hand van 

ter beschikking gestelde basisinformatie feedback kunnen leveren. 

• Een kerngroep van belanghebbenden is samengesteld en wordt periodiek geconsulteerd als 

klankbordgroep door het projectteam. 

• Het brede publiek wordt geïnformeerd over het projectplan, het programma van eisen en de 

planning.  

• Een publiek bekende website maakt up to date basisinformatie beschikbaar en laat toe te 

reageren. 

 

PRESTATIENIVEAU EIS 1 EIS 2 
Uitstekend Voldaan Uitstekend 

Beter Voldaan Beter 

Goed Voldaan Goed* 

PRESTATIENIVEAU EIS 

Voldaan 
Omwonenden worden op de hoogte gehouden tijdens de bouwaanvraagprocedure en 

voorafgaand aan de werf 

Niet voldaan 
Omwonenden worden niet op de hoogte gehouden tijdens de bouwaanvraagprocedure en/of 

voorafgaand aan de werf 
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PRO criteria

51

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Grote projecten



52

PRO criteria

52

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 
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PRO criteria
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• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Stad Hasselt / Omgeving / Endeavour

Omwonenden
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PRO criteria
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• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Stad Hasselt / Omgeving / Endeavour

Omwonenden
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PRO criteria
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• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Stad Hasselt / Omgeving / Endeavour

Omwonenden
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PRO criteria

56

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Stad Hasselt / Omgeving / Endeavour5

2.2 OPKOMST EN VERLOOP

De uitnodiging werd verspreid via verschillende kanalen: bus-aan-bus, de wijkkrant, mail, HOPLR, de website, … In 

totaal hadden er zich 116 deelnemers ingeschreven, wat een grote opkomst is. De deelnemers werden verspreid over 

twee dagen en over 10 groepen. Als we kijken naar wie er zich heeft ingeschreven dan waren dit voornamelijk mensen 

van gemiddelde en oudere leeftijd. Op zaterdag hebben er ook wel wat meer gezinnen met kinderen deelgenomen. De 

meeste deelnemers wonen in de Heilig-Hart wijk maar er waren ook wat deelnemers van de overzijde aan Zuidzicht en 

enkelingen van het naastgelegen Quartier Bleu.

Algemeen gesteld waren de reacties op de organisatie van het infomoment en het contact met stad en ontwikkelaars 

positief. Wat niet hetzelfde is als dat de meeste deelnemers nu positief staan t.o.v. de toekomstige veranderingen. 

Er heerste erg de nood om enkele zaken uit te klaren en vragen te stellen. De fysiek begeleide wandeling langs de 

infopanelen in kleine groepjes vormde een goed format hiervoor, zeker na aansleep van een digitale-covid-periode. 

Er was een groot onderscheid voelbaar in de diverse groepen. Groepen met bewoners die al lang in de wijk wonen hebben 

deze drastisch zien veranderen en staan kritischer t.o.v. nieuwe ontwikkelingen en de impact op mobiliteit en leefkwaliteit. 

Eerdere trajecten rond de Kanaalkom en beloftes uit het verleden komen vaak naar boven als startpunt voor frustraties 

en gebrek aan vertrouwen. Een ander deel van de deelnemers, is minder emotioneel betrokken bij de ontwikkeling en 

eerder geïnteresseerd in de nieuwe functies, programma publieke ruimte, speelplekken, aanbod van bepaalde woningen, 

enzovoort. Bij hen ligt de bezorgdheid meer op veiligheid, doorwaadbaarheid en het voorzien van kwaliteitsvolle groene 

ruimte. Dit heeft geleid tot erg uiteenlopende feedback en geeft ons een breed inzicht in de verschillende bezorgdheden  

en wensen van de buurt. 

11

Omwonenden
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PRO criteria

57

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Toekomstige gebruikers – inlevingstrajecten

Project RAAKZAAM, Stekene – POOT architectuur + Schenk Hattori Architecture Atelier

• Inlevingstraject
• Diepte-interviews met 

sleutelfiguren
• Workshops met het 

personeel
• Infoavonden voor de 

toekomstige bewoners en 
hun familie

• Infomomenten met de 
buurtbewoners

• buurtexploratie
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PRO criteria

58

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Toekomstige gebruikers - cocreatietrajecten

Peter-Willem Vermeersch, KU Leuven, Dept. Architectuur, Research[x]Design, co-creatieproces Van Abbe Museum
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PRO criteria

59

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Toekomstige gebruikers - cocreatietrajecten

Peter-Willem Vermeersch, KU Leuven, Dept. Architectuur, Research[x]Design, co-creatieproces Van Abbe Museum
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PRO criteria

60

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Valerie van der Linden, Hua Dong, Ann Heylighen, Populating Architectural Design: Introducing Scenario-Based Design in Residential Care Projects

Toekomstige gebruikers – scenario based design
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PRO criteria

61

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Valerie van der Linden, Hua Dong, Ann Heylighen, Populating Architectural Design: Introducing Scenario-Based Design in Residential Care Projects

Toekomstige gebruikers – scenario based design
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PRO criteria

62

• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Valerie van der Linden, Hua Dong, Ann Heylighen, Populating Architectural Design: Introducing Scenario-Based Design in Residential Care Projects

Toekomstige gebruikers – scenario based design
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PRO criteria
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• PRO2* PARTICIPATIE PROJECT 

o PRO 2.2* Participatie project 

Valerie van der Linden, Hua Dong, Ann Heylighen, Populating Architectural Design: Introducing Scenario-Based Design in Residential Care Projects

Toekomstige gebruikers – scenario based design
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PRO2* Participatie project
Eisen
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PRO2* Participatie project
Bewijslast 



66

CON criteria

66
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Overzicht criteria – basis + site

67

GRO - Overzicht Zorg Addendum
BASIS PRINCIPES

PRO1* Een multidisciplinair ontwerpteam

PRO2* Participatie project 

CON1* Duurzaam ruimtegebruik

CON2* Climate responsive design

CON3* Healthy Design

CON4* Reduce, reuse, recyle

SITE

MOB 1 Met het openbaar vervoer MOB1* Met het openbaar vervoer

MOB 2 Met de fiets MOB2* Met de fiets

MOB 3 Te voet

MOB 4 Met de auto of moto

MA 1 Ruimtelijke kwaliteit MA 1* Ruimtelijke kwaliteit

MA 2 Bodem- en ruimtegebruik

MA 3 Aantrekkelijkheid van de omgeving MA 3* Aantrekkelijkheid van de omgeving

MIL 1 Overstromingsrisico MIL 1* Overstromingsrisico

MIL 2 Buitenluchtkwaliteit MIL 2* Buitenluchtkwaliteit

MIL 3 Buitengeluid 
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CON criteria

68

• CON1* DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK

• CON2* CLIMATE RESPONSIVE DESIGN

• CON3* HEALTHY DESIGN

• CON4* REDUCE, REUSE, RECYCLE 24/10
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CON criteria
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CON criteria

70

• CON1* DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK



7171

Zo laag mogelijke milieubelasting van de bouwgrond

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – Strategische visie uit 2018

• Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving: functies bundelen en verweven; 

• Ontwikkeling vanuit samenhang (synergiën zoeken op verschillende niveaus); 

• Leefkwaliteit bevorderen – welzijn, woonkwaliteit en gezondheid. 

“De ontwikkeling van woongelegenheden, 

werkplekken, voorzieningen en 

infrastructuren gebeurt door bestaande 

bebouwde ruimtes te transformeren en zo 

weinig mogelijk door open en onbebouwde 

ruimte in te nemen.”

CON1* Duurzaam Ruimtegebruik



7272

→ Open en groene ruimte zoveel mogelijk vrijwaren. 

Groene ruimte draagt bij tot het algemeen welbevinden, gezondheid, klimaat-doelstellingen, 

mogelijkheden en natuurbeleving: 

“… een betere luchtkwaliteit en het bergen van fijn stof en CO2 tempert het stedelijk hitte-eiland-effect en 

vergroot de infiltratiemogelijkheden voor water. Kortom groen in de bebouwde ruimte draagt bij tot een 

gezonde woonomgeving en het milderen van negatieve effecten.”

Afgelegen of slecht ontsloten sites → grote kost naar infrastructuur en mobiliteit. 

CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Eisen

‘Trias toponoma’ 
(Bron: Ontwikkeling van specifieke energieprestatie-

indicatoren voor rusthuizen (2008))

1. Vang zoveel mogelijk de bouwbehoefte op 

in de gemeentelijke kern of de reeds 

bestaande site, door inbreiding voor 

uitbreiding te laten plaatsvinden. Hanteer 

daarbij de concepten intensief en meervoudig

ruimtegebruik. 

2. Als inbreiding niet mogelijk is, breid dan uit 

in een gebied met een lage natuurwaarde. 

3. Spreek in het laatste geval pas een 

natuurlijker gebied aan, waarbij de 

ecologische structuur zo min mogelijk schade

ondervindt. 

Bram Entrop, Jos Brouwers, Anne van der Veen, Duurzaam ruimtegebruik door middel van de Trias Toponoma, 2004
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Eisen

conceptnota (1 A4)

- een grondige onderbouwing betreffende het duurzaam ruimtegebruik, gebaseerd en 

onderbouwd met de resultaten uit voorafgaand onderzoek. Het kaartmateriaal dat dient 

geconsulteerd te worden voor de SITE criteria, dient dus als basis en documentatie 

gebruikt te worden voor de beslissingen waarop de ontwikkelingsprincipes gestoeld 

zijn. 

Alvorens CON 1* uit te werken, dienen dus volgende analyses gemaakt te worden:

- MOB 1, 2, 3, 4: Bereikbaarheid van de site

- MA 1: Maatschappelijke kwaliteit – Ruimtelijke kwaliteit

- MA 2: Bodem- en ruimtegebruik

- MIL 1: Overstroming Vlaanderen

- MIL 2: Buitenluchtkwaliteit
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Eisen

syntheseplan

- Op basis van dit kaartmateriaal dient er een syntheseplan opgemaakt te worden. Op 

basis hiervan wordt toegelicht hoe de principes van de trias toponoma toegepast 

worden en hoe het project reageert op en omgaat met deze randvoorwaarden. 

- De ontwikkelingsprincipes dienen ook gealigneerd te zijn met de inhoud van de 

visienota over implementatie in het ontwerp van biodiversiteit en het beheersplan 

biodiversiteit (OMG 1) en met de resultaten en strategieën ontwikkeld in het kader van 

de beheersing van lichtpollutie, beschaduwing van naburige en eigen perceel, 

windhinder en het beheersen van het hitte-eilandeffect (OMG 2).

Alvorens CON 1* uit te werken, dient er een visie ontwikkeld te worden over de 

aanpak van:

- OMG 1: Biodiversiteit

- OMG 2: Impact op de omgeving

- TOE 2: Gebruik door derden en multifunctionaliteit
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Eisen

De SITE criteria zijn eigenlijk een vooronderzoek dat 

noodzakelijk is om correct te kunnen reflecteren over 

Duurzaam Ruimtegebruik. 

Daarom brengt CON1* deze naar voor in het evaluatie-

en ontwerpproces.

Criteria Site
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Eisen

+
Dit is een zinvolle analyse in het kader 

van Duurzaam Ruimtegebruik én kan 

helpen mogelijke problemen in het 

vergunningstraject te anticiperen. 
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Eisen Addendum  

Zorg 

/CON1* DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK 

/ BEOORDELING 
De beoordeling is gelijk aan de prestatie behaald op de eis CON 1.1: Trias Toponoma aangezien er 

maar 1 eis valt onder dit criterium. 

/ LINK MET CRITERIA 
Aan deze concept principes wordt onder meer concreet invulling gegeven via de volgende criteria:  

- OMG 1: Biodiversiteit – onderdeel ‘inventarisatie van het terrein’ + ‘analyse van resultaten’ 

- OMG 2: Impact op de omgeving 

- MIL 1: Overstroming Vlaanderen 

- MIL 2: Buitenluchtkwaliteit 

- TOE 2: Gebruik door derden en multifunctionaliteit  

/ EIS 
 

Het duurzaam bouwen kan alleen een volledige invulling krijgen als ook de bouwgrond een zo laag 

mogelijke milieubelasting kent. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – Strategische visie uit 2018 biedt 

het kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, met onder meer volgende principes: de ruimte 

transformeren, het bestaand ruimtebeslag beter benutten en de open ruimte maximaal vrijwaren.  

Het verhogen van het ruimtelijk rendement is hierbij één van de leidende principes. Dit houdt in 

nieuwe ruimte-behoevende ontwikkelingen zoveel mogelijk een plaats te geven binnen het huidige 

ruimtebeslag:  

 

“De ontwikkeling van woongelegenheden, werkplekken, voorzieningen en infrastructuren 

gebeurt door bestaande bebouwde ruimtes te transformeren en zo weinig mogelijk door open 

en onbebouwde ruimte in te nemen.” 

(Bron: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Strategische Visie, 2018)  

 

Dit laat toe dat de open en groene ruimte zoveel mogelijk gevrijwaard blijft. Groene ruimte draagt bij 

tot het algemeen welbevinden en de gezondheid, maar draagt ook bij tot klimaat-doelstellingen:  

 

“… een betere luchtkwaliteit en het bergen van fijn stof en CO2 tempert het stedelijk hitte-

eiland-effect en vergroot de infiltratiemogelijkheden voor water. Kortom groen in de bebouwde 

ruimte draagt bij tot een gezonde woonomgeving en het milderen van negatieve effecten.” 

(Bron: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Strategische Visie, 2018)  

 

Daarnaast zorgt groene ruimte ook voor mogelijkheden tot ontmoeting en natuurbeleving, wat 

essentieel is in de gezondheidszorg. Los van de natuurwaarde zorgen afgelegen of slecht ontsloten 

sites voor een grote kost naar infrastructuur en mobiliteit. Ook zorg- en welzijnsprojecten kunnen 

hieraan bijdragen en dit duurzaam ruimtegebruik mee realiseren.  



79

CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

GRS – Kaartmateriaal

Dit ontbreekt in de PDF van het GRS die online beschikbaar is op de website van de Gemeente. 
Onderstaande afbeeldingen komen uit het Mobiliteitsplan van Huldenberg dd 2014

Gewenste ruimtelijke structuur – hier krijgt de site de inkleuring: stopzetten ontginning, herbestemmen naar landbouw
Bouwmeesterscan (2019)

H U LD E N B E R G
E IN D R A P P O R T2 SEPTEMBER 2019

PTArchitecten

E
v
a
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e
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o
i

Stappenplan:

1. Ruimtelijke context: studie van beleidsdocumenten, gewenste ruimtelijke 

structuur
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Ruimtelijke context (bron: geopunt.be)

Stappenplan:

2. Ruimtelijke context – Planologisch – Milieu/Water/Verkeer/…

…



82

CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Stappenplan:

2. Ruimtelijke context – Planologisch – Milieu/Water/Verkeer/…

…

www.geopunt.be

geodata.leefmilieu.brussels

http://www.geopunt.be/
https://geodata.leefmilieu.brussels/
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Stappenplan:

3. SITE criteria + Voortoets
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Conceptnota + syntheseplannen 

Onderzoeksteam VIPA Addendum Zorg, KU Leuven
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Conceptnota + syntheseplannen 

De Winde – Carrewiel, Gortemaker Algra Feenstra – License To Build

Ambitie
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Conceptnota + syntheseplannen 

De Winde – Carrewiel, Laakdal, Gortemaker Algra Feenstra – License To Build

Ambitie -> Uitgangspunten site
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Conceptnota + syntheseplannen 

De Winde – Carrewiel, Laakdal, Gortemaker Algra Feenstra – License To Build

Ambitie -> Uitgangspunten site -> Relatieschema’s
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Conceptnota + syntheseplannen 

De Winde – Carrewiel, Laakdal, Gortemaker Algra Feenstra – License To Build

Ambitie -> Uitgangspunten site -> Relatieschema’s -> Ontwerpprincipes

gebouwhoogte aflopend richting kasteel centraal groen hart besloten binnentuin
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Bewijslast 

Conceptnota + syntheseplannen 

De Winde – Carrewiel, Laakdal, Gortemaker Algra Feenstra – License To Build

Ambitie -> Uitgangspunten site -> Relatieschema’s -> Ontwerpprincipes
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

Kinderdagverblijf Robbedoes
Schaarbeek

Zampone architectuur
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

Zampone architectuur
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

Zampone architectuur, foto © Tim Van De Velde
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

Zampone architectuur, foto © Tim Van De Velde
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

CGG Kempen
Turnhout

GAB architecten
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

GAB architecten



96

CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

GAB architecten
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0 10 30 60 100m

schaal: 

Hagelandkaai 51

9000 Gent

t/f: 09 324 35 98

office@nu-web.be

www.nu-web.beNU
architectuuratelier bvba

project : Villa Perrekes

AFMETINGE N ZIJN INDICATIEF EN MOETEN OP SITE WORDEN GECONTROLEERD.
DIT PLAN KAN NIET WORD EN GEKOP IEERD, GEPROD UCEERD OF UITGEVOERD  ZONDER  VOOR AFGAA NDE

SCHRI FTELIJKE OVEREENKOM ST MET D E ARC HITECT.

2/12/2019

A3

Publicatie VAI Inplanting

CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

Huis Perrekens
(Oosterlo)

NU architectuuratelier
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

Huis Perrekens
(Oosterlo)

NU architectuuratelier
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

NU architectuuratelier, foto © Stijn Bollaert
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

Joseph Bracops Ziekenhuis
(Brussel)

archipelago architects/NU architectuuratelier
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

archipelago architects/NU architectuuratelier/BUUR

ruimtelijke verweving
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

archipelago architects/NU architectuuratelier/BUUR

ruimtelijke verweving
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

archipelago architects/NU architectuuratelier/BUUR

ruimtelijke verweving
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

archipelago architects/NU architectuuratelier/BUUR

ruimtelijke verweving
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

archipelago architects/NU architectuuratelier/BUUR

ruimtelijke verweving
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

archipelago architects/NU architectuuratelier

eerste fase
een nieuwe inkom…

‘eind’ fase
…het ‘tuinziekenhuis’
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

2021 bestaande toestand

archipelago architects/NU architectuuratelier

een evolutief en adaptief masterplan
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

eerste fase – project geïntegreerd in de bestaande infrastructuur

archipelago architects/NU architectuuratelier
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open masterplan

1.

2. 3.

CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

archipelago architects/NU architectuuratelier
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

open en flexibel masterplan

archipelago architects/NU architectuuratelier

1.

2a.

2b.
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

open en flexibel plan – ruimtelijke aanpasbaarheid

consultatie-
ruimtes

ziekenhuis-
kamers

woonzorg woningen

archipelago architects/NU architectuuratelier
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CON1* Duurzaam Ruimtegebruik
Voorbeelden

duurzame omgevingsinrichting, sociale activatie van de open ruimte

archipelago architects/NU architectuuratelier/BUUR
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CON criteria

120

• CON2* CLIMATE RESPONSIVE DESIGN
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CON2* Climate responsive design
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CON2* Climate responsive design
Eisen
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CON2* Climate responsive design
Eisen

 

 

Addendum  
Zorg 

/CON 2* CLIMATE RESPONSIVE DESIGN 

/ BEOORDELING 
De beoordeling gebeurt aan de hand van drie eisen: 

CON 2.1 Keep it warm 

CON 2.2 Keep it cool 

CON 2.3 Turn off the light 
 

PRESTATIENIVEAU EIS 

Voldaan Conceptnota’s volgens EIS 1, 2 en 3 uitgewerkt. 

Niet voldaan Conceptnota’s volgens EIS 1, 2 of 3 niet uitgewerkt. 

 

De uitgebreidheid van de bewijslast is in functie van de grootte van het project. Voor gebouwen 

<2000m2 geldt een vereenvoudigde bewijslijst.  

/ LINK MET CRITERIA 
Aan deze conceptprincipes wordt onder meer concreet invulling gegeven via de volgende criteria:  

− BIN 2 Thermisch comfort 

− BIN 4 Visueel comfort 

− ENE 1 Energieprestatie 

− ENE 2 Hernieuwbare energieën 

− ENE 3 Energiezuinige installaties en toestellen 

− LCC 3 Energieverbruik 

− BEH 1 Energiemonitoring 

/ EIS 
Climate Responsive Design is een prestatie georiënteerde ontwerpmethode die erop gericht is om 

door middel van, in een vroeg stadium, wel overwogen architecturale ontwerpkeuzes de 

energiebehoefte en de afhankelijkheid van technische installaties om tot een geschikt binnencomfort 

te komen zo laag mogelijk te houden. Naast een beperking in operationeel energieverbruik leidt deze 

aanpak ook tot een verhoogde resiliëntie van het gebouw, waardoor het binnencomfort langer kan 

gegarandeerd kan worden in het geval van calamiteiten of extreme omstandigheden.  
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CON2* Climate responsive design
Eisen

 

 

Addendum  
Zorg 

 

De ontwerpmethode sluit aan bij de principes van het PENTA ENERGETICA:  

- Optimaliseer het ontwerp qua oriëntatie, 

compactheid, beglazingsratio, flexibiliteit en 

functievervulling van de schaarse ruimte. 

- Maak gebruik van de vrije beschikbare 

‘gratis’ energie zoals daglicht, zonnewarmte 

en wind. Zoek hierbij naar een optimum 

tussen daglichttoetreding, warmtewinsten 

en zomercomfort. 

- Zet in op passieve technieken die 

energiediensten leveren met geen of zeer 

beperkte aangekochte energie.  

- Vervul de energiebehoefte maximaal met 

hernieuwbare energiebronnen.  

- Dek de overblijvende energiebehoeften met 

energie-efficiënte technieken en praktijken.  

 

Voor het behalen van dit criterium worden de ontwerpprincipes van Climate Responsive Design en de 

Penta Energetica toegepast op het project, samen met de principes uit de GRO fiches Keep it warm, 

Keep it cool en Turn off the light. 

 

CON 2.1 Keep it warm 
 

Volgende thema’s zijn te bespreken: 

- Studie van het microklimaat rond het gebouw; 

- Compactheid van de gebouwvolumes; 

- Verhouding opaak/transparant aandeel van de gebouwschil (gemiddelde Window to Wall 

Ratio, beschouwd van binnenuit); 

- Verdeling beglazingsoppervlaktes over de verschillende gevels in functie van bezonningsratio 

en bouwprogramma; 

- Thermische zonering van ruimtes in het gebouw. 
 

PRESTATIENIVEAU EIS 

Voldaan 
Conceptnota (schematisch of beschrijvend) uitgewerkt en ontwerp gealigneerd met conclusies 
conceptnota. 

Niet voldaan 
Conceptnota (schematisch of beschrijvend) niet uitgewerkt of ontwerp niet gealigneerd met 
conclusies conceptnota. 

 

 

Aan deze conceptprincipes wordt onder meer concreet invulling gegeven via de volgende criteria:  

− BIN 2.1 Wintercomfort 

− ENE 1 Energieprestatie 
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CON2* Climate responsive design
Eisen 

CON 2.1 Keep it warm

Volgende thema’s zijn te bespreken:

• Studie van het microklimaat rond 

het gebouw;

• Compactheid van de 

gebouwvolumes;

• Verhouding opaak/transparant 

aandeel van de gebouwschil;

• Verdeling beglazingsoppervlaktes 

over de verschillende gevels in 

functie van bezonningsratio en 

bouwprogramma;

• Thermische zonering van ruimtes 

in het gebouw.

CON 2.2 Keep it cool

Volgende thema’s zijn te bespreken:

• Studie van het microklimaat rond het 

gebouw en hoe dit kan 

geoptimaliseerd worden in functie van 

zomercomfort in en om het gebouw;

• Oriëntatie van het gebouwvolume en 

van de belangrijkste gevels;

• Verhouding opaak/transparant 

aandeel van de gebouwschil;

• Verdeling beglazingsoppervlaktes 

over de verschillende gevels in functie 

van bezonningsratio en 

bouwprogramma;

• Architecturale zonweringsstrategieën;

• Thermische zonering van ruimtes in 

het gebouw;

• Inzet van beschikbare thermische 

massa en mogelijkheid tot intensieve 

natuurlijke ventilatie.

CON 2.3 Turn off the light 

Volgende thema’s zijn te bespreken:

• Bouwdiepte en verdiepingshoogte

in functie van daglichttoetreding;

• Volumeopstelling in functie van 

daglicht- en zontoetreding;

• Inventarisatie ruimtes met noodzaak 

aan daglichttoetreding;

• Strategieën optimalisatie en 

verificatie daglichttoetreding aan de 

hand van vuistregels;

• Verificatie minimaal aantal uren 

zontoetreding voor residentiële en 

zorgfuncties (zie BIN 4.5);

• Alignering zonweringsstrategieën 

en daglichttoetredingsvereisten.
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CON2* Climate responsive design
Bewijslast

+ Light Bewijslast 

 

 

Addendum  
Zorg 

/ BEWIJS 
 

Benodigd bewijsmateriaal voor CONCEPT AFSTEMMING (voortraject VIPA) 
 

EIS BEWIJSDOCUMENTEN 

1 

Ingevulde Climate Responsive Design matrix. 
Keep it Warm: 

- Schema met analyse van het microklimaat (hoofdwindrichting, windluwe zones, beschaduwing, 
bezonning, …) 

- Schema met positionering van zones ifv thermische zonering en passieve zonnewinsten 
- Duiding van de beglazingsratio’s (WWR) per gevel, met duiding van de functies en de keuzes 

2 

Ingevulde Climate Responsive Design matrix. 
Keep it Cool: 
Light Bewijslast 

- Schematische studie van de bezonning van de gevels en grond- en dakoppervlakken op 21 maart, 
21 juni en 21 december, rekening houdend met ruimtelijke context. 

- Schema met adaptatie van gevelopeningen ifv bezonningsstudie 
- Schema met passieve en actieve zonweringsstrategie 

Voor gebouwen > 2.000m2 
- Studie van zonnelast op de verschillende gevels en grond- en dakoppervlakken (dynamische 

simulatie van W/m² zonneinstraling op jaarbasis), rekening houdend met ruimtelijke context. 
- Simulatie op ruimteniveau (single zone) en bepaling van maximale netto koellast (W/m²) van de 

belangrijkste typeruimtes 

- Aftoetsing van zomercomfort van enkele typeruimtes (ifv BIN 3) 

3 

Ingevulde Climate Responsive Design matrix. 
Turn of the Light: 
Light Bewijslijst 

- Aanduiding op het plan van de ruimtes die daglicht nodig hebben 
- Toepassing van de vuistregel op het ontwerp – zone daglichttoetreding aan te duiden op plan 

Voor gebouwen > 2.000m2 
- Dynamische simulatie daglichttoetreding en aftoetsing aan BIN4 van een aantal typelokalen. 
- Aftoetsing van daglichtbehoefte en zonneweringsstrategie 

 

Benodigd bewijsmateriaal voor EVALUATIE 1 (aanvraagdossier VIPA) 

 

EIS BEWIJSDOCUMENTEN 

1 
Keep it Warm: 

- Geactualiseerde bewijsvoering voorontwerp met concrete invulling in criteria. 

2 

Keep it Cool: 
- Geactualiseerde bewijsvoering voorontwerp met concrete invulling in criteria. 
- Aftoetsing van zomercomfort (ifv BIN 3) 

3 
Turn of the Light: 

- Geactualiseerde bewijsvoering voorontwerp met concrete invulling in criteria. 

 

Benodigd bewijsmateriaal voor aanvraag EVALUATIE 2 (tijdens de werken) 

 

EIS BEWIJSDOCUMENTEN 

1 tot 3 Actualisatie conceptnota 

 

Benodigd bewijsmateriaal voor aanvraag EVALUATIE 3 (1 jaar na ingebruikname) 

 

EIS BEWIJSDOCUMENTEN 

1 tot 3 Actualisatie conceptnota 
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CON2* Climate responsive design
Aanpak 

/MOGELIJK STAPPENPLAN ALS LEIDRAAD

1. Ontwerp de gebouwvolumes met de vuistregels uit BIN 4.1 optie B in het 

achterhoofd, zoals maximale gebouwdiepte in functie van daglichttoetreding.

30m

50m

archipelago architects/NU architectuuratelier

30m

50m

10m

15m
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CON2* Climate responsive design
Aanpak 

/MOGELIJK STAPPENPLAN ALS LEIDRAAD

1. Ontwerp de gebouwvolumes met de vuistregels uit BIN 4.1 optie B in het 

achterhoofd, zoals maximale gebouwdiepte in functie van daglichttoetreding.

30m

50m

30m

50m

10m

15m

archipelago architects/NU architectuuratelier/MATRIciel
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CON2* Climate responsive design
Aanpak 

/MOGELIJK STAPPENPLAN ALS LEIDRAAD

2. Visualiseer het aantal uren zon op de buitenruimtes, zowel op het 

maaiveld, als op de terrassen/toegankelijke daken. Pas de 

gebouwvolumes aan indien nodig. 

Zonnelast op de site (uren zon/jaar)
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CON2* Climate responsive design
Aanpak 

/MOGELIJK STAPPENPLAN ALS LEIDRAAD

3. Visualiseer de jaargemiddelde zonnelast op de verschillende gevels 

over verschillende periodes gedurende een typejaar.

Zonnelast op de gevels (uren zon/jaar)

a. Simuleer de jaargemiddelde zonnelast om de zwaarst en minst belaste geveldelen te identificeren.
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3. Visualiseer de jaargemiddelde zonnelast op de verschillende gevels 

over verschillende periodes gedurende een typejaar.

Uren bezonning op de gevels op 21 maart (BIN 4.5)

b. Simuleer het aantal uren rechtstreekse zon op 21 maart op de verschillende geveldelen (relatie 

met BIN 4.5). Pas de gebouwvolumes aan indien nodig.
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3. Visualiseer de jaargemiddelde zonnelast op de verschillende gevels 

over verschillende periodes gedurende een typejaar.

c. Situeer het bouwprogramma in het gebouw rekening houdend met de zonnelasten en de 

verenigbaarheid ervan met het specifieke programma. Daarnaast is het aantal uren 

rechtstreekse zon een criterium voor de inplanting van zorgkamers en verblijfsruimtes.

d. Positioneer de gevelopeningen in de gevels rekening houdend met het ideale gemiddelde 

beglazingspercentage en de zonnelasten op de gevels. Optimaliseer in functie van passieve 

zonnewinsten in de winter en het vermijden van zonnewinsten in de zomer.

 

 

Addendum  
Zorg 

 

 

   
Optimalisatie beglazingspercentages in functie van geveloriëntatie 

 

  
Spreiding zonnelast op verticale gevels volgens oriëntatie 

 

 

Voorbeeld dynamische simulatie op ruimteniveau (singlezone model)  
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3. Visualiseer de jaargemiddelde zonnelast op de verschillende gevels 

over verschillende periodes gedurende een typejaar.

e. Analyseer de noodzaak aan passieve zonneweringsstrategieën om de zonnelast op de 

ontworpen gevelopeningen onder controle te houden. Evalueer hun efficiëntie aan de hand 

van dezelfde zonnelast simulaties.
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4. Evalueer de daglichttoetreding aan de hand van daglichtsimulaties 

(toets af met BIN4.1).

66

 

Er wordt aan daglichttoetreding veel aandacht besteed binnen het zorgconcept.  Zie hierover ondermeer het 

hoofdstuk ‘Daglicht als Therapie’. 

Door middel van iteratieve 

daglichtsimulaties worden de 

gevelopeningen geoptimaliseerd in 

functie van daglichttoetreding en 

beperking van rechtstreekse 

zonneinstraling.  Hiervoor worden 

klimaatgebaseerde 

daglichtsimulaties gebracht, die aan 

de hand reële klimaatdata op uurbasis 

de daglicht- en zontoetreding over 

een volledig typejaar visualiseren.  

Dankzij cloudcomputing kunnen deze 

zeer rekenintensieve simulaties zeer 

snel en iteratief uitgevoerd worden, 

zodat ontwerpoptimalisatie mogelijk 

is. 

Voor alle kamers en verblijfsruimtes 

wordt gestreefd naar een sDA > 55% 

en een ASE lager dan 15%.  In ruimtes 

waar de zonneinstraling hoger is, 

dient deze onder controle gehouden 

te worden met dynamische 

buitenzonnewering. 

Alle toegepast glas heeft een 

lichttransmissie > 70% en een Color 

Rendering Index (CRI Ra) > 95%.  Dit 

garandeert een goede en kwalitatieve 

daglichttoetreding.  (zie ook nota 

Daglicht en therapie)  Zonnewerend 

glas dient in die context geweerd te 

worden. 

De ramen lopen zoveel mogelijk door 

tot tegen het plafond.  Hierdoor 

wordt een diepe daglichttoetreding 

bekomen.  Het voorzien van hogere 

verdiepingshoogtes en het vermijden 

van verlaagde plafonds in de kamers heeft hier een gunstig effect. 

De dieptes van de ruimtes en de gebouwvleugels zijn beperkt in functie van maximale daglichttoetreding.  

Technische en sporadisch bemande ruimtes zijn in de donkere zones voorzien.  

  

Klimaatgebaseerde daglicht en zontoetredingssimulaties voor de 
westvleugel van het WZC Wakken.  Aan de hand van de visualisatie 
van de sDA (daglichttoetreding) en de ASE (rechtstreekse 
zonneinstraling) kunnen verschillende architecturale oplossingen met 
elkaar vergeleken worden. 
In deze vleugel wordt een sDA>85% en ASE <10% bereikt, wat zeer 
goede scores zijn. 

 

 

 

 Voor het interieur en de raamsponningen 

worden lichte kleuren gekozen, zodat een 

hoge lichtreflectie wordt bekomen en het 

daglichtniveau in de ruimtes positief 

beïnvloed wordt.  De kleurkeuze heeft een 

zeer grote impact op de daglichttoetreding in 

een gebouw. 

Dynamische buitenzonnewering kan op 

jaarbasis heel wat daglicht en zicht naar 

buiten wegnemen.  Voor de kamers stellen 

we daarom markisolette screens voor, die 

nog gedeeltelijk daglicht en zicht toelaten.  

Voor de administratieve en technische 

ruimtes kan geopteerd worden voor mobiele 

windvaste aluminium lamellen of vaste 

retroflectieve zonnewering ingewerkt in het 

glas.  Deze types zonnewering laten op 

jaarbasis dubbel zoveel daglicht binnen dan 

doekzonnewering (screens). 

Om energetisch optimaal te profiteren van de 

daglichttoetreding wordt in de 

gemeenschappelijke ruimtes daglichtsturing 

en dimming op de kunstlichtarmaturen 

voorzien.  In de sanitairen, de 

ondersteunende en technische ruimtes 

wordt aanwezigheidsdetectie voorzien om 

het energieverbruik te beperken.   

 Alle verlichting wordt uitgevoerd in 

kwalitatieve LED-toestellen die een gering 

verbruik hebben, een goede lichtspreiding, 

beperkte verblinding (UGR < 15%) en een 

lange levensduur. 

 

Dynamische simulatie van de daglichtautonomie in de 
westvleugel. De kleurenschaal heeft het percentage tijd weer 
waarbij het daglichtniveau boven 200lux is. 

 

 

Vaste retroflectieve zonnewering tussen de glasbladen.  Deze 
zonnewering is onderhoudsvrij en reflecteert het daglicht diep 
in de ruimte en heeft tegelijkertijd een hoge 
zonneweringswaarde (gtot<0,10). Referentie zetel BAM Oost, 
archipelago architects, 2019 
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5. Evalueer de energievraag en het (passief) zomercomfort aan de hand van 

dynamische simulaties op ruimteniveau (single zone). (toets af met BIN2.2)

63

Uren bezonning (volledig jaar, zomer (linksonder), winter (rechtsonder)) 

 

  
 

Op zuidoriëntatie zijn vaste overstekken voorzien, die maximaal voor beschaduwing zorgen van de 
ramen én de inpandig terrassen.   In de winter kunnen deze ruimtes genieten van de passieve 
zonnewinsten van de laagstaande zon. 

Verder verfijning wordt uitgevoerd op 
gebouwniveau.  Aan de hand van dynamisch 
klimaatgebaseerde daglichtsimulatie wordt 
de daglichttoetreding geëvalueerd (Daylight 
Autonomy sDA) én de mate van 
rechtstreekse zonneinstraling (Annual Sun 
Exposure ASE).  We gebruiken de waardes uit 
LEED om het ontwerp te optimaliseren.  sDA 
en ASE in evenwicht brengen leidt tot een 
goed evenwicht tussen daglichttoetreding 
en beperking van rechtstreekse 
zonneinstraling.  Een lage ASE heeft ook het 
voordeel dat eventuele mechanische 
zonneweringen minder moeten gebruikt 
worden, waardoor er meer contact met de 
buitenomgeving is.  

  

Op ruimteniveau

Aan de hand van dynamische simulaties op ruimteniveau worden de gemaakte ontwerpkeuzes 
verfijnd.  Winter- en zomercomfort worden geëvalueerd en parameters zoals isolatiegraad, type 
beglazing, zonneweringsstrategie, thermische massa, ventilatiestrategie, nachtventilatie en 
verwarmingsstrategie worden hier afgetoetst en geoptimaliseerd.

Dynamische simulatie van een zuidoost georiënteerde kamer (zonder mechanische koeling)

Door het inzetten van beschikbare thermische massa (beperking van de verlaagde plafonds tot de 
badkamers), dynamische buitenzonnewering (type markisolette, zodat de bewoners nog zicht naar 
buiten behouden) en (mechanische) nachtventilatie voldoen de kamers op een passieve manier aan
adaptief comfortklasse 1 volgens EN 15251.

Verdere optimalisaties kunnen gemaakt worden door het introduceren ventilatievleugels in het 
schrijnwerk, die op een gecontroleerde manier natuurlijke dag- en nachtventilatie kunnen toelaten 
wanneer het buitenklimaat het toelaat.

Op niveau inrichting en afwerking

Zoals aangehaald wordt ook ruimteakoestiek, milieuimpact en emissie van polluenten van materialen 
in een verdere fase geëvalueerd en meegenomen in het ontwerptraject.

Voor de bouwkundige elementen worden deze naar 
milieuimpact geselecteerd via NIBE en verder verfijnd via 
TOTEM.  Verschillende varianten worden vergeleken en 
besproken met de bouwheer.

Om de milieuimpact van interieurmaterialen af te wegen 
gebruiken we een intern ontwikkelde tool die de 
milieuimpacten, de gezondheidsimpact en de verwachte 
levensduur van verschillende afwerkingsmaterialen vergelijkt.  
Dit laat toe om verschillende scenario’s tegen elkaar af te wegen.
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Tools 

/SOLAREXPOSURE
gratis gratis

in abonnement

….
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Tools 

/DAGLICHT
gratis gratis

….

gratis
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Tools 

/SINGLE ZONE DYNAMISCHE SIMULATIES

gratis betalend

….
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/SINGLE ZONE DYNAMISCHE SIMULATIES

betalend

….
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/QUANTITATIEVE EVALUATIE 

ZOMERCOMFORT

….

Light
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Client: The Trustees and Fellows of Harvard University

Completion: 2021

GFA 496,850 ft² / 46,158 m²

Architect: Behnisch

Mechanical: Van Zelm

Facade: Knippers Helbig

Photos © Brad Feinknopf/OTTO

Voorbeelden
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Addendum  
Zorg 

/CON 3* GEZOND ONTWERP 
 

/ BEOORDELING 
De beoordeling is gelijk aan de prestatie behaald op de eis CON 3.1 Gezondheid aangezien er maar 

1 eis valt onder dit criterium. 

 

/ LINK MET CRITERIA 
Aan deze conceptprincipes wordt onder meer concreet invulling gegeven via de volgende criteria: 

• BIN 1 Akoestiek 

• BIN 3 Binnenluchtkwaliteit 

• BIN 4 Visueel Comfort 

• SOC 2 Sociaal veilig ontwerpen 

• SOC 3 Integrale toegankelijkheid 

• GEB 1 Invloed van de gebruiker 

• GEB 2* Gebruikersbeleving 

• GEB 3* Welzijnsgroen 

/ EIS 
 

Een gezonde omgeving om in te wonen, werken, verblijven, herstellen, revalideren… is essentieel en 

zit verweven in een hele reeks keuzes bij elk project. De locatie, de inplanting, het bewaren of 

versterken van de biodiversiteit, de impact van het gebouw op het akoestisch, visueel, thermisch 

comfort, de kwaliteit van de lucht zowel binnen als buiten, de daglichttoetreding, het gebruiksgemak 

en toegankelijkheid van een gebouw… spelen hierin mee. Sommige daarvan zijn gegeven in 

bepaalde projecten, maar vele hebben te maken met keuzes, zowel door de bouwheer als door het 

ontwerpteam, die in meer of mindere mate kunnen bijdragen tot de gezondheid en het comfort van de 

eindgebruiker. Extra aandacht dient hierbij te gaan naar de inrichting van en de relatie met de 

buitenruimte, wat integraal deel uitmaakt van het concept van een duurzaam project en bij gebruikers 

een grote impact kan hebben op hun algemeen welbevinden.  
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Voor het behalen van dit criterium wordt in elke stap van het proces en op verschillende schaalniveaus de positieve 

impact op de gezondheid en welzijn van de gebruikers centraal gezet. Aspecten die hier onder vallen zijn o.a.: 

• Zuivere lucht (keuze locatie en doordachte inplanting op de site, gebruik van gezonde materialen, mogelijkheid tot 

natuurlijke ventilatie, gebruiksvriendelijk beheer mechanische ventilatie, …). Zie ook BIN 3.2-5.

• Lawaai (Investeer in een goede akoestiek, voorzie stilteplekken, cluster luidruchtige en stille ruimtes, maak een 

geluidsvlekkenplan, beschouw ook de factor gelijktijdigheid, …). Zie ook BIN 1.8.

• Mentaal welzijn (Is er voldoende groen en blauw aanwezig rond zorginstellingen, is er een vlotte relatie tussen het 

gebouw en de buitenomgeving, is er een goede sociale integratie, Universal Design, …). Zie ook CON 1.1.

• Voldoende contact met daglicht, zonlicht en kwalitatief uitzicht. Zie ook CON 2.4, BIN 4.1-4.5 en BIN 4.9-10

• Verbetering of voorkoming van hittestress (het voorzien van luwteoases, het project is bewust van zijn impact op 

hittestress, …). Maatregelen ter beperking van het hitte-eilandeffect. Zie ook CON 2.2.

Alvorens de uitwerking van CON 3* dienen volgende analyses gemaakt te worden:

- MIL 2 Buitenluchtkwaliteit

- MIL 3 Buitengeluid
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Masterplan niveau

Het is belangrijk dat een grondige inventarisatie van de omgevingsfactoren gebeurt en dat mogelijke 

ingrepen hierop worden bestudeerd. 

Volgende strategieën dienen minstens onderzocht te worden:

- Kan de opstelling van de bouwvolumes dermate aangepast worden, zodat

o Deze voornamelijk grenzen aan de zones met de beste luchtkwaliteit

o Deze een scherm kunnen vormen naar zones met een slechte luchtkwaliteit

- Kan de opstelling van de bouwvolumes en buitenruimtes dermate aangepast worden, zodat

o Deze grenzen aan geluidsluwe zones

o Deze een scherm kunnen vormen, zodat er geluidsluwe zones ontstaan

- Kan de opstelling van de bouwvolumes aangepast worden, zodat 

o Er een betere zontoetreding is van de gevels waar zich verblijfsruimtes bevinden

o Er een meer kwalitatief uitzicht is voor de gebouwgebruiker

Gebouw niveau

Beschrijf conceptueel hoe je ontwerp aandacht biedt voor “gezondheid” op gebouwniveau d.m.v. 

materiaalkeuzes, indeling van ruimtes, gemeenschappelijke voorzieningen, extra inspanningen voor welzijn, 

daglichttoetreding, ondersteunen van de circadiaanse cyclus van de gebouwgebruiker, link met natuur, 

versterken van biodiversiteit, inrichting buitenruimtes, etc.
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PM10 (jaargemiddelde 2019) PM2,5 (jaargemiddelde 2019)

NO2 (jaargemiddelde 2019) Black Carbon (jaargemiddelde 2019)

MIL 2 Buitenluchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

bron: https://www.vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit

bron:https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/wet-en-regelgeving-luchtkwaliteit/europese-wetgeving-luchtverontreiniging

10-12mg/m3

(8-10mg/m3 in 2020)

16-20mg/m3

(16-20mg/m3 in 2020)

16-20mg/m3

(11-15mg/m3 in 2020)

0,51-1,00mg/m3

(0,51-0,75mg/m3 in 2020)

Aanpak 
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MIL 3 Buitengeluid

MIL 3 Buitengeluid

Geluidsoverlast

Kaartmateriaal/Metingen Simulaties

Aanpak 

bron: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/klimaat-en-milieu/gezonde-veilige-en-aantrekkelijke-leefomgeving/geluid/geluidsbelastingskaarten

simulatie: onderzoeksteam KULeuven
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67

Ontwerpen met de gezondheid en het welzijn van de gebruiker op een 

wetenschappelijke onderbouwde manier in het achterhoofd dankzij WELL. 

 

Het welzijn van gebouwgebruikers wordt op veel verschillende manieren beïnvloed en bepaald.  Tot voor kort 

moest men zich beperken tot de klassieke ruimtecomfortcriteria en enkele weinig onderbouwde ingrepen.   Met 

de WELL manual is daar verandering in gekomen (https://www.wellcertified.com/).   

WELL is opgesteld en wordt onderhouden door het International Wellbeing Institute (IWBI) en omvat een 

wetenschappelijk onderbouwde reeks maatregelen en strategieën waarvan de impact op de gezondheid van de 

gebouwgebruiker eenduidig vaststaat.   Deze zijn zorgvuldig opgesteld in samenwerking met verschillende 

academische en medische instellingen. 

In meer dan 100 richtlijnen en criteria worden de kwaliteit van de binnenlucht, de afwerkingsmaterialen, licht, 

akoestiek, de bijdrage tot gezond bewegen en eten, thermisch en visueel comfort en fysiek en mentaal welzijn 

gestuurd en beoordeeld.  Dit betreft maatregelen die ondermeer betrekking hebben op ontwerp, 

materiaalkeuzes, vermijden van contaminatie van de binnenlucht met ondermeer fijn stof (PM2,5 en PM10), VOC’s 

en andere polluenten, kwaliteit van het daglicht (circadiaanse cyclus), contact met natuur (biophilia, healing 

environments,..),  …  

 

De principes van WELL worden bij archipelago sinds enige tijd systematisch mee in overweging genomen in ieder 

architectuurproject.  Om het WELL-concept te ondersteunen heeft archipelago een omgevingspsychologe in zijn 

team, die mee de projecten ondersteunt op vlak van (mentaal) welbevinden van de gebruikers.  Daarnaast is 

archipelago ook het eerste architectenbureau in België dat 2 gecertifieerde WELL AP’s (Accredited Professionals) 

in zijn team heeft, die de implementatie van de richtlijnen en principes van WELL mee begeleiden en bewaken.    

Een aantal criteria komen ook terug in GRO en/of bieden ons de mogelijkheid om dieper op enkele thema’s in te 

gaan.  In nota GRO hebben we op enkele plaatsen verwezen naar WELL criteria.  We willen dan ook inzetten als 

leidraad en toetsingskader bij ontwerpkeuzes in het project, in het bijzonder voor wat betreft materiaalkeuzes 

en beperking emissie in het binnenmilieu. 

 

Aanpak WELL criteria
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CON3* Healthy Design

Aanpak Zorggroen

bron: https://biodiverszorggroen.be/bibliotheek-item/ontwerpkwaliteiten-van-biodivers-zorggroen/
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

WZC Booghuys
(Leuven)
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

1. Integratie koppeling met de circadiaanse cyclus met de gebouworganisatie

de gemeenschappelijke ruimtes zijn maximaal oost-zuidoost 

georiënteerd, met koppeling met een terras met zuid-

oriëntatie
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

2. Aanpassing raampositie en raamgrootte aan oriëntatie

In functie van de oriëntatie is bestudeerd wat de optimale 

raamgrootte is ifv evenwicht zonnewinsten en 

oververhittingsrisico en de manier waarop de zon de kamer 

binnenkomt.
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

3. Aanpassing positie bed aan oriëntatie en raampositie

Het bed van de bewoner wordt dermate gepositioneerd zodat dit beschenen wordt door de ochtendzon, om het ontwaken te 

begeleiden en zodat het niet beschenen wordt door de avondzon, zodat het inslapen niet verhindert worden 

(licht+opwarming).

 1 : 50

Kamer Noord
 1 : 50

Kamer West

 1 : 50

Kamer Zuid
 1 : 50

Kamer Oost

O

Z
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

3. Aanpassing positie bed aan oriëntatie en raampositie

Het bed van de bewoner wordt dermate gepositioneerd zodat dit beschenen wordt door de ochtendzon, om het ontwaken te 

begeleiden en zodat het niet beschenen wordt door de avondzon, zodat het inslapen niet verhindert worden 

(licht+opwarming).
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

4. Toepassing van het concept voor alle kamers
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

4. Toepassing van het concept voor alle kamers



175

CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects

5. Keuze van het glastype ifv maximale transmissie circadiaans daglichtspectrum

© ar-te

UVaUVb IR

dubbelglas 4.16.4 
clearlite Energy N

Enkel glas 6mm clearlite

Enkel glas 6mm clearvision

dubbelglas 4.16.4 
clearvision iplus Top 1.1

3 voudig glas 
4.18.4.10.4 
clearvision iplus 
Top 1.1T

dubbelglas 
zonwerend 60/30

circadian cycle – daylight quality
Integration in the design
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CON3* Healthy Design
Voorbeelden

archipelago architects, foto © Jeroen Verrecht
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CON3* Healthy Design
Bewijslast 
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CON4* Reduce, reuse, recyle
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PAUZE

179
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Overzicht criteria – basis + site

180

GRO - Overzicht Zorg Addendum
BASIS PRINCIPES

PRO1* Een multidisciplinair ontwerpteam

PRO2* Participatie project 

CON1* Duurzaam ruimtegebruik

CON2* Climate responsive design

CON3* Healthy Design

CON4* Reduce, reuse, recyle

SITE

MOB 1 Met het openbaar vervoer MOB1* Met het openbaar vervoer

MOB 2 Met de fiets MOB2* Met de fiets

MOB 3 Te voet

MOB 4 Met de auto of moto

MA 1 Ruimtelijke kwaliteit MA 1* Ruimtelijke kwaliteit

MA 2 Bodem- en ruimtegebruik

MA 3 Aantrekkelijkheid van de omgeving MA 3* Aantrekkelijkheid van de omgeving

MIL 1 Overstromingsrisico MIL 1* Overstromingsrisico

MIL 2 Buitenluchtkwaliteit MIL 2* Buitenluchtkwaliteit

MIL 3 Buitengeluid 
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GRO

181
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Site Criteria

182

• MOB 1, 2, 3, 4: Bereikbaarheid van de site

o Openbaar vervoer, met de fiets, te voet, met de auto

• MA 1, 2, 3: Ruimtelijke kwaliteit, bodem- en ruimtegebruik, 

aantrekkelijkheid van de omgeving 

• OMG 1,2,3 Biodiversiteit, impact op de omgeving, 

duurzaam werfbeheer

• MIL 1,2,3: Overstroming, buitenluchtkwaliteit en 

buitengeluid



183183

Legende

Zorg voorziening Ziekenhuis Groot project

Verplichte eis

Vrije eis
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Mobiliteit
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Mobiliteit

185

• MOB1* MET OPENBAAR VERVOER 

o MOB 1.1 Rekenblad MOB1 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

o MOB 1.2 Rekenblad MOB1* Beperken autostaanplaatsen 

• MOB2* MET DE FIETS 

o MOB 2.1 Checklist MOB2* Met de fiets 

o MOB 2.2 Fietsnetwerk

• MOB 3 TE VOET 

• MOB4* MET DE AUTO 

o MOB 4.1 Met de auto 

o MOB 4.2 Circulatieplan op de site 
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MOB1* Met het openbaar vervoer
Eisen

Rekenblad mobiliteit:

- Aanwezigheid en afstand tot haltes trein, metro, tram, bus

- Fietsdeelstation (ook toekomstplan)

- Autodeelstation (ook toekomstplan)

Bewijs

4min
4min4min

4min

4min

3min

1min

3min

3min
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MOB1* Met het openbaar vervoer
Rekenblad openbaar vervoer

Vervoermiddel
Naam station / 

deelsysteem
Aantal passages/uur 
op piekmomenten*

Wandelafstand tot station / ride zone
Subtotaal (incl. aantal 

passages en 
wegingsfactor afstand)

Wegingsfactor 
vervoermiddel

Totaal per 
vervoermiddel0-400m 401-800m 801-1400m 1401-3000m

wegingsfactor afstand 8,0 6,0 3,0 1,0

fietsdeelstation 
station-based

degage 1 4 8 nvt 56,00 1,00 56,00

free floating 
tweewielers

trapido 1 1 nvt nvt nvt 8,00 2,00 16,00

autodelen 
station-based

cambio 1 1 4 nvt 18,00 1,00 18,00

autodelen 
free-floating

1 1 nvt nvt nvt 8,00 1,00 8,00

trein 1 1,10

metro 0,50

tramhalte 1**
gent sint lucas 
biervlietstraat

9 1 72,00 0,40 28,80

tramhalte 2** 1 0,40

tramhalte 3** 1 0,40

bushalte 1**
gent sint lucas 
biervlietstraat

5 1 40,00 0,25 10,00

bushalte 2** 0,25

bushalte 3** 0,25

Resultaat Totaal punten 136,8

*    Het uur met het grootste aantal passages tijdens de piekuren (7-9u en 16-18.30u) van een reguliere werkdag.

Het aantal passages per uur wordt aangetoond met een uittreksel van de vertrektijden van het specifiek station tijdens het drukste uur. ZONE beter

** Noteer alle lijnen per halte en tel het maximaal aantal passages per uur. Een tweede halte op dezelfde lijn wordt niet meegeteld.
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MOB1* Met het openbaar vervoer

Beschikbare autostaanplaatsen: evenwichtsoefening

- trekken autoverkeer aan

- beperken parkeerdruk

Rekenblad MOB1

schatting van het aantal medewerkers en bezoekers per werkdag 

→ mobiliteitsfaciliteitsbehoefte-indicator → aantal nodige parkeerplaatsen

(1 x aantal VTE werknemers + 0,5 x aantal bezoekers (per normale werkdag)

MFB-I= 

q (aantal autostaanplaatsen)

Eisen

Bewijs
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MOB1* Met het openbaar vervoer

MOB1* Beperken 
autoplaatsen

< Projectnaam >

Aspect Eis Inschatting / beoordeling

beperking aantal autostaanplaatsen 
(AFZONDERLIJKE SCORES)

Mobiliteitsfaciliteitsbehoefte-indicator (MFB-I)/ aantal autostaanplaatsen (q): 
3 > MFB-I/q ≥ 2 ja

beperking aantal autostaanplaatsen 
(AFZONDERLIJKE SCORES)

Mobiliteitsfaciliteitsbehoefte-indicator (MFB-I)/ aantal autostaanplaatsen (q):  
4 > [MFB-I/q] ≥ 3

beperking aantal autostaanplaatsen 
(AFZONDERLIJKE SCORES)

Mobiliteitsfaciliteitsbehoefte-indicator (MFB-I)/ aantal autostaanplaatsen (q):  
MFB-I/q = ≥ 4

Inrichting van de autostaanplaatsen De autostaanplaatsen zijn voorzien in een (half-)ondergrondse parking, onder 
een gebouw, tuin of terras.

neen

Inrichting van de autostaanplaatsen De autostaanplaatsen zijn voorzien in een parkeergebouw met meerdere lagen
ja

Inrichting van de autostaanplaatsen De autostaanplaatsen zijn uitgerust met een uitbreidbaar systeem voor het 
laden van elektrische voertuigen

ja

Inrichting van de autostaanplaatsen Laden en lossen gebeurt autonoom van de publieke ruimte (noch 
goederenparking noch manoeuvres) en zonder voetgangers, fietsers en/of 
autoverkeer te hinderen op de site. 

ja

Resultaat
Score 5

Aantal criteria die van toepassing zijn 10
Percentage "ja" 50%
Prestatieniveau goed
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MOB2* Met de fiets

Rekenblad MOB2 - Aandachtspunten: 

bereikbaarheid, veiligheid, aantal fiets-parkeerplaatsen, logistieke voorzieningen 

(fietsenstallingen, douches, kleedruimtes en kluisjes) → personeel aanmoedigen

Eisen

Bewijs
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MOB2    Met de fiets < Projectnaam >

Aspect Eis Inschatting / beoordeling

Aansluiting aan bestaand fietsnet De toegang naar de site ligt max. 500m van een bovenlokaal fietsroute zoals een 
fietsostrade, een fietssnelweg of een route van het netwerk FietsGEN neen

Aansluiting aan fietspad openbaar domein Een fietser kan vanuit de perceelsgrens meteen op een bestaand (of gepland) fietspad 
aansluiten ja

Fietsen op de site De weg naar de fietsenstalling is veilig en gescheiden van autoverkeer en voetgangers

ja

zie o.a. Vademecum Fietsvoorzieningen: 4.1.5 Afscherming van fietspaden

Breedte fietspad op site De minimale breedte is 1,75 m
(niet van toepassing indien geen gescheiden fietspad op de site )

ja
zie o.a. Vademecum Fietsvoorzieningen: 4.1.3 Maatvoering voor fietsvoorzieningen

Herkenbaarheid fietspad 
(fietspad op site)

Het fietspad is duidelijk herkenbaar, zichtbaar en aantrekkelijk 
dmv bv specifieke materialen, kleuren en markering ja

zie o.a. Vademecum Fietsvoorzieningen: 4.2 Materialen- en kleurengebruik

Verlichting van de fietsvoorzieningen De fietsvoorzieningen zijn voldoende verlicht 

jazie o.a. Vademecum Fietsvoorzieningen: 4.4 Verlichting van fietsvoorzieningen

Ligging fietsenstalling personeel Op het gelijkvloers, met snelle en directe toegang tot inkomhal, lift- of traphal (zonder te 
veel bochten, deuren, sassen, beperkte afstand…) neen

Ligging fietsenstalling bezoekers en 
dienstfietsen

Op het gelijkvloers, nabij de hoofingang (richtlijn: max. 10m tot hoofdingang)
ja

Resultaat

Aantal "ja" 6

Aantal "neen" 2

Aantal "nvt" 0

Aantal criteria die van toepassing zijn 8

Percentage "ja" 75%

Prestatieniveau beter

MOB2* Met de fiets

https://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php
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Aanpassing van de site aan het fietsverkeer : 

- bereikbaarheid van de site met de fiets 

en de veiligheid van fietsers. 

- aansluitingen aan fietspaden, 

- fietsvoorzieningen op de site zelf 

(fietsenstalling, breedte fietspad, 

herkenbaarheid fietspad, …)

Eisen

Bewijs

MOB2* Met de fiets
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MOB 3 Te voet

IDEM GRO

Beoordeling ahv checklist mobiliteit

Eisen

Bewijs
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MOB 3 Te voet IDEM GRO
MOB3    Te voet < Projectnaam >

Aspect Eis Inschatting / beoordeling
Kwaliteit van de bereikbaarheid 
van de site

De weg van het dichtsbijzijnde station naar de site kent een lage verkeersdrukte, is 
overzichtelijk en aangepast aan voetgangers. De verbinding is uitnodigend, niet 
verwaarloosd en creëert geen onveiligheidsgevoel bij voetgangers.

Toegangspad* gebouw Het toegangspad verloopt in rechte lijn en met zicht op de hoofdinkom.
Met toegangspad wordt het toegangspad (of toegangspaden) voor voetgangers op 
de site zelf bedoeld

Scheiding toegangspad Het toegangspad is fysiek gescheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer
OF 

er is een voldoende grote veiligheidsafstand voorzien cfr. het vademecum voor 
voetgangersvoorzieningen

zie o.a. Vademecum Voetgangersvoorzieningen
5.2.2.4 Veiligheidsafstand t.o.v. de rand van de rijbaan
5.3.3 Indeling

Markering toegangspad Het toegangspad is duidelijk herkenbaar door bv verschillende ondergrond en 
markering.

zie o.a. Vademecum Voetgangersvoorzieningen: 5.3.6 Accentueren door materiaal-
en kleurgebruik van de voetgangersvoorziening

Breedte toegangspad De breedte van het toegangspad is ≥ 1,50m.
(niet van toepassing indien geen gescheiden toegangspad op de site)

zie o.a. Vademecum Voetgangersvoorzieningen
5.2 Maatvoering en afscherming van voetpaden

Niveauverschillen en gladheid Er zijn geen noemenswaardige niveauverschillen of oneffenheden.
De oppervlakte is slipvrij.
De dwarshelling bedraagt max. 2%.

Kruising met andere wegen Het toegangspad op de site kruist geen wegen met gemotoriseerd verkeer of 
fietsverkeer. Indien wel is dit duidelijk gemarkeerd op de weg en heeft de voetganger 
voorrang.

Verlichting voetgangersvoorziening Conform NBN L18-002: 1988 “Aanbevelingen voor bijzondere gevallen van openbare 
verlichting” en het CIE-document 136-2000 "Guide to the lighting of urban areas".

zie ook Vademecum Voetgangersvoorzieningen
5.4 Verlichting van voetgangersvoorzieningen

Resultaat
Aantal "ja" 0

Aantal "neen" 0
Aantal "nvt" 0

Aantal criteria die van toepassing zijn 0
Percentage "ja"

Prestatieniveau

https://wegenenverkeer.be/documenten/vademecum-voetgangersvoorzieningen
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MOB 4* Met de auto of moto

Rekenblad MOB4
- aantal parkeerplaatsen voor andersvaliden. 

- Laadpalen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten 

TITEL IX/1. Elektromobiliteit (ing. BVR 18 december 2020, art. 25, I: 9 januari 2021) 

Eisen

Bewijs

MOB4    Met de auto of moto < Projectnaam >

Aspect Eis inschatting / beoordeling weging %

Bereikbaarheid van de site 
met de auto

A-locatie, B-locatie of C-locatie
B-locatie (2 pt) 20%

Inritten De inritten naar parkings, garages, laad- en loszones enz. vormen geen gevaarlijke 
situaties (kruisingen,…) met andere verkeersstromen. ja 50%

Laden en lossen Tijdens het laden en lossen wordt het fiets- en voetgangersverkeer niet gehinderd op de 
site. ja 30%

Resultaat 100%

Maximaal bereikbare punten 3

Bereikte punten 2,8

Prestatieniveau uitstekend
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MOB 4* Met de auto of moto

Analyse circulatie op de site:

- onderscheid tussen de patiënten-, bezoekers-, personeel- en logistieke stromen. 

→ voorkomen potentiële verstoringen van de doorstroming van het verkeer op het terrein

Eisen

Bewijs

Doorgaand verkeer auto

Personeel auto

Fiets publiek

Laad- en loszone

Parking personeel

Fietsenstalling 

Oplaadpunt elektrische wagen

Slagboom of paaltjes
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Ruimtelijke kwaliteit
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Ruimtelijke kwaliteit

198

• MA 1: Maatschappelijke kwaliteit – Ruimtelijke kwaliteit 
o MA 1.1 Aftoetsing aan beleidskader ruimtelijke structuur 

o MA 1.2 Inventaris van netwerken 

o MA 1.3 Potentiële synergiën met de omgeving en versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit 

• MA 2: Bodem- en ruimtegebruik 
o MA2.1 Type terrein

• MA3* AANTREKKELIJKHEID VAN DE OMGEVING 
o MA 3.1 Kwaliteit landschap

o MA 3.2 Nabijheid van voorzieningen 
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MA 1* Ruimtelijke kwaliteit Idem GRO

Eisen

Bewijs

GRS – Kaartmateriaal

Dit ontbreekt in de PDF van het GRS die online beschikbaar is op de website van de Gemeente. 
Onderstaande afbeeldingen komen uit het Mobiliteitsplan van Huldenberg dd 2014

Gewenste ruimtelijke structuur – hier krijgt de site de inkleuring: stopzetten ontginning, herbestemmen naar landbouw
Bouwmeesterscan (2019)

H U LD E N B E R G
E IN D R A P P O R T2 SEPTEMBER 2019

PTArchitecten

E
v
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MA 1* Ruimtelijke kwaliteit
Eisen

Bewijs

Matrix voor positieve 

synergieën uit GRO 

+ 1 extra eis

Uitstekend: 5 kwaliteiten

Beter: 3 kwaliteiten

Goed: 1 kwaliteit
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MA 1* Ruimtelijke kwaliteit

Voorbeeld AZ Sint-Lucas Brugge met wachtkamers in het bos
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MA 1* Ruimtelijke kwaliteit
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Voorbeelden

BULK architecten

Pension van Schoonhoven
(Antwerpen)

MA 1* Ruimtelijke kwaliteit
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Voorbeelden

BULK architecten – foto © Nick Claeskens

MA 1* Ruimtelijke kwaliteit
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Voorbeelden

BULK architecten – foto © Nick Claeskens

MA 1* Ruimtelijke kwaliteit
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Voorbeelden

BULK architecten – foto © Nick Claeskens

MA 1* Ruimtelijke kwaliteit
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Voorbeelden

BULK architecten – foto © Nick Claeskens

MA 1* Ruimtelijke kwaliteit
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MA 2* Bodem- en ruimtegebruik
Eisen

Eisen Bewijs
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MA 2* Bodem- en ruimtegebruik
Bewijs

Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer 

waardevolle elementen



210

MA 2* Bodem- en ruimtegebruik

Alternatief compenserende maatregel
Het voldoen aan de alternatief compenserende maatregel (ACM) bestaat uit 3 deeleisen

1. Voorzien van context gebonden motivatie waarom beroep gedaan wordt op het ACM; 

2. Verplicht “uitstekend” behalen op de criteria OMG1; 

3. Compensatie voor het aansnijden van biologisch waardevol terrein door het biologisch waardevol 

inrichten van een terrein met een oppervlakte factor 3 (d.w.z. je compenseert 1 m² door 3 m²) 

d.m.v. bijvoorbeeld het aanplanten van bomen, saneren van vervuilde gronden, etc. Hierbij is 

rapportering van een erkend ecoloog noodzakelijk. – zie eis OMG 1.4 Ingewonnen advies van 

ecologische expert. 
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Bewijs

MA 3* Aantrekkelijkheid van de omgeving
Eisen
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MA 3* Aantrekkelijkheid van de omgeving

Rekentool Excel MA3.2(GROZorgAddendum)_Nabijheid van voorzieningen. 

aanwezigheid van alle voorzieningen binnen een straal van max 3 km, 

rekening houdend met de volgende kenmerken: 

1) De mobiliteitsbehoefte

2) Kwaliteit van de voorziening 

3) De afstand van de voorziening (gemeten vanaf de uitgang van het gebouw) 

4) De kwaliteit van de verbinding 

Eisen

Bewijs
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MA 3* Aantrekkelijkheid van de omgeving

MA3 REKENBLAD
Nabijheid van voorzieningen

Berekening indicator mobiliteitsbehoefte:
MBI = 1x aantal arbeidsplaatsen + 2x aantal bezoekers/gemiddelde werkdag

Aantal werknemers 5

Aantal bezoekers 20

Indicator mobiliteitsbehoefte 45

Correctiefactor| 1

Berekening van het aantal voorzieningen en de nabijheid ervan:
Afstand tussen kantoor en voorziening -> plaats een '1' in het juiste kader (max. 1 
voorziening per klasse van voorziening)
OPGELET: De afstand is de af te leggen afstand van de uitgang van het gebouw 
tot de bestemming over een 'veilige weg'. Hieronder verstaan we een weg met 
50 km/uur of minder, of een weg met  een fietspad en/of voetpad. 

Klasse 1:

Afstand tot de 
voorziening

Controle 
(max. 1 per type)0-400 

m
401-

800m

801-
1400

m

1401-
3km

Restaurant/café/snackbar 1 1

Supermarkt 1 1

Publieke groene ruimte 1 1

Wegingsfactor 8 6 3 1

Subtotaal 8 6 3 0

Totaal klasse 1 17

Klasse 2:

Afstand tot de 
voorziening

Controle 
(max.1  per type)0-400 

m
401-

800m

801-
1.400

m

1401-
3km

Postpunt/postkantoor 1 1

Bank/geldautomaat 1 1

Apotheek 1 1

Kinderopvang 1 1

Winkelcentrum 1 1

Cultureel centrum of 
kunstenhuis

1 1

Bakker/Slager/Groenten
winkel

1 1

Recreatiecentrum/sportc
entrum

0

Wegingsfactor 4 3 2 1

Subtotaal 0 12 6 0

Totaal klasse 2 18

Berekening score nabijheidspunten:
Score = (nabijheidspunten * correctiefactor MBI)
Max. score: 10 pt.

Totaal Nabijheidspunten 35,00

Prestatieniveau beter
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Omgeving
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Omgeving 

215

• OMG1* BIODIVERSITEIT

o OMG 1.1 Opmaak van een inrichtings- en beheersplan

o OMG 1.2 Behoud van waardevolle natuurelementen

o OMG 1.3 Verbetering BAF + indicator

o OMG 1.4 Ingewonnen advies van ecologisch expert 

• OMG2* IMPACT OP DE OMGEVING

o OMG 2.1 Lichtpollutie  

o OMG 2.2 Beschaduwing van de directe omgeving

o OMG 2.3 Windhinder

o OMG 2.4 Hitte-eilandeffect

• OMG 3 DUURZAAM WERFBEHEER

o OMG 3.1 (Risico-)analyse duurzaam werfbeheer en implementatie

o OMG 3.2 Trillingen en geluid tijdens bouwfase
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OMG 1 Biodiversiteit 

216

• OMG 1.1: Opmaak van inrichtings- en beheersplan

Idem GRO

Bewijs

Eisen
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OMG 1 Biodiversiteit 

217

• OMG 1.2: Behoud van waardevolle natuurelementen

Natuurbescherming 

• Aan de hand van de inventarisatie (Eis OMG 1.1) wordt bepaald om volgende natuurelementen te 

bewaren: 

o Alle gezonde bomen met een minimale stamomtrek van 50 cm 

o Waardevolle faunische elementen in stedelijke omgeving: nestmogelijkheden voor vogels 

(gierzwaluwen, zwaluwen, torenvalken…), leefgebieden, vleermuizen, bijen, amfibiepoelen enz. 

(Agentschap Natuur en Bos; VIPA 2010) 

Bewijs

Eisen
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OMG 1 Biodiversiteit 

218

• OMG 1.3: Verbetering BAF+ indicator

Idem GRO

Biotoop-OppervlakteFactor (BAF) 

- ratio tussen ecologisch nuttige oppervlakte en totale perceelsoppervlakte

Rekenblad

Bewijs

Eisen
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OMG 1 Biodiversiteit 

219

• OMG 1.4: Ingewonnen advies van ecologische expert

Bewijs

Eisen

Bij een gecertificeerde ecologische adviseurs (natuurvereniging, een ecoloog of 

landschapsarchitect) is advies ingewonnen inzake de aanleg van een ecologisch ontwerp. 

Dit advies is specifiek voor het perceel en houdt rekening met de bodemgesteldheid, het 

microklimaat en de omliggende ecologische netwerken. (VIPA 2010) 

² voorbeeld biodivers zorggroen HOGENT
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OMG 2 Impact op de omgeving
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→ Idem GRO

• OMG 2.1 Lichtpollutie

- Verlichtingsplan om lichtpollutie te beperken

- Bv beperk doelgebied en intensiteit, beperk luminantie van reclameborden, 

gebruik tijdschakelaars of aanwezigheidsdetectoren,…
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OMG 2 Impact op de omgeving
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→ Idem GRO

• OMG 2.2 Beschaduwing van de directe omgeving 

Enkel relevant in een context waar naburige gebouwen aanwezig zijn.

→ Zonnestudie

Zon in het zuiden, zuidoosten en zuidwesten

• OMG 2.3 Windhinder

Windhinder op voetgangersniveau komt vaak voor bij hoogbouw

→ Windstudie

• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Ontwikkelde stedelijke gebieden warmen sneller op dan natuurlijke omgevingen

owv absorbtie van zonlicht door donkere materialen

→ Vegetatie en waterpartijen voorzien
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Bron: Wouters et al., Heatstress increase under climate change twice as large in cities as in rural areas, 2017
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Bron: Ramon et al., Future heating and cooling degree days for Belgium under a climate change scenario 2020

België 167 CDD   401 CDD

Vlaanderen 177 CDD   421 CDD

Wallonië 158 CDD   385 CDD

Brussel 205 CDD   478 CDD

± ×2.4
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Bron: Ramon et al., Future heating and cooling degree days for Belgium under a climate change scenario 2020
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Mitigatie strategieën
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Mitigatie strategieën – vegetatieve koeling

Verhoog aandeel bladerdek

Per 10% extra boomkruin

1° temperatuurs-verlaging

Een volwassen eik verdampt

jaarlijks 150 000 liter
Bron: www.initiative2030.org

Temperaturen onder een

bladerdek zijn 1 à 5°C 

lager dan in open ruimte

en 11 – 17°C lager dan op 

een verharde parking.
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Mitigatie strategieën – vegetatieve koeling

Verhoog groene bodembedekking

(evapotranspiratie + verdamping)

Dan Li et al, the effectiveness of cool and green roofs as urban heat island 

mitigation strategies, Environ. Res. Lett. 9 (2014)

30% groendaken laten 

surface UHI dalen met 1°C*

(*) bestudeerd voor de regio Baltimore-Washington
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Mitigatie strategieën – vegetatieve koeling

Toepassing van reflecterende

oppervlaktes, met hoge thermische

emissiviteit

Verhoog aandeel bladerdek

Voorzie bomen op de oost, zuidoost

en zuidwest zijdes van het gebouw.

Verhoog groene bodemafwerking

(evapotranspiratie + verdamping)

Voorzie parkingzones van minstens

50% beschaduwing door groen

Plant bomen 6-12m uit elkaar

Bron: www.initiative2030.org
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Mitigatie strategieën – vegetatieve koeling

Bron: Djedjig et al. (2015)
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Mitigatie strategieën – vegetatieve koeling

Djedjig R. et al, Experimental study of the urban 

microclimate mitigation potential of green roofs and green 

walls in street canyons, International Journal of Low-

Carbon Technologies (2015)

In urban canyons zijn groene gevels efficiënter dan groendaken.   

Temperaturen 1 à 1,5°C lager dan in een canyon zonder groenstructuren

worden gemeten.
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Het versterkend effect van mechanisch A/C koeling

Impact op de straattemperatuur (Parijs)

Bron: Brice Tremeac, presentatie Seminar Future Climate Uliège, 2022

+1 à 2°C !
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OMG 2 Impact op de omgeving
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• OMG 2.4 Hitte-eiland effect

Ons Erf, Brugge, Gino De Bruyne architecten
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• OMG 3.1 (Risico-)analyse duurzaam werfbeheer en implementatie 

Bewijs

Eisen

Idem GRO
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OMG 3 Duurzaam werfbeheer
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• OMG 3.2 Trillingen en geluid tijdens bouwfase

Trillingen en geluid 

-kunnen storend zijn voor belendende gebouwen

-kunnen zorgen voor een verhoogd stressniveau en verstoring van de (nacht)rust.

→impact van geluid en trillingen van de werf maximaal mitigeren:
Een strategie met betrekking tot de werkuren

een strategie om storende werfactiviteiten in onderling overleg in te plannen; 

een policy voor een noodprocedure (afwijken van de afgesproken tijdslots);

akoestische maatregelen om geluidsproductie te minimaliseren; 

aangepaste uitvoeringsmethodieken en -materiaal waardoor

maatregelen om overdracht van trillingen te minimaliseren; 

gebruik van tijdelijke afscherming; 

positie van de werfontsluitingswegen

plan voor opvolging en monitoring

Plan van aanpak

Geactualiseerde nota met aanduiding op plan van genomen maatregelen

Bewijs

Eisen

https://soundcloud.com/beeldengeluid/het-in-de-grond-heien-van-een?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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• MIL 1: Overstroming Vlaanderen

• MIL 2: Buitenluchtkwaliteit

o MIL 2.1 Stikstofdioxide NO2

o MIL 2.2 Luchtkwaliteit kaarten consulteren

• MIL 3: Buitengeluid
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MIL 1 Overstromingsrisico
Eisen 

Bewijs

Info:

- geoloket signaalgebieden

- brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen’

- watertoets
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MIL 1 Overstromingsrisico
Geoloket signaalgebieden
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MIL 1 Overstromingsrisico
Overstromingsveilig bouwen en wonen en watertoets
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MIL 2* Buitenluchtkwaliteit
Eisen 

Bewijs

Idem GRO
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MIL 2* Buitenluchtkwaliteit
Eisen 

Bewijs
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MIL 3 Buitengeluid 
Eisen 

Bewijs

Idem GRO: metingen TER PLAATSE

Foto: pce-instruments.com
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